
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 
 
 
 
 
 
 

БАГАН Тарас Григорович 
 

 
 
 

УДК 621.181.1:681.5 
 
 
 
 
 

РОБАСТНЕ КЕРУВАННЯ ІНЕРЦІЙНИМИ КОНТУРАМИ 
КОТЛОАГРЕГАТА ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ НА БАЗІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МОДЕЛІ 
 
 
 

05.13.07 – автоматизація процесів керування 
 
 
 
 

Автореферат 
на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2016 



 
 
Дисертацією є рукопис 
 
Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут» на кафедрі автоматизації теплоенергетичних процесів 
 

Науковий 
керівник:  

кандидат технічних наук, професор  
Ковриго Юрій Михайлович, 
Національний технічний університет України  «Київський 
політехнічний інститут»,  
завідувач кафедри автоматизації теплоенергетичних 
процесів. 
 

  
Офіційні 
опоненти:  

доктор технічних наук, старший науковий співробітник 
Ланкін Юрій Миколайович, 
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, 
завідувач відділу автоматичного регулювання процесів 
зварювання і нанесення покриттів; 

  
 кандидат технічних наук, доцент 

Луцька Наталія Миколаївна, 
Національний університет харчових технологій, 
доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних систем 
керування. 

  
 
Захист відбудеться «15» березня 2016 р. о 1430 год. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м.Київ-56, 
проспект Перемоги, 37, корп. 18, ауд. 438. 

 
 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, 
м. Київ-56, проспект Перемоги, 37.  

 
 

Автореферат розісланий «11» лютого 2016 р. 
 
 

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради, 
кандидат технічних наук, професор    Л. С. Ямпольський 

 



 1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Автоматизація виробництва є важливою потребою 
сьогодення, оскільки дає змогу досягти високих техніко-економічних показників за 
рахунок зменшення втрат кінцевого продукту, витрат сировини, палива, енергії. 
Крім того, ефективність упровадження автоматичних систем керування 
визначається їхньою здатністю не лише забезпечувати підтримку окремих 
технологічних параметрів на заданому рівні, а й здійснювати оптимальне керування 
при зміні технологічних режимів роботи об’єкта або при зміні його параметрів. 
Розробці оптимальних систем управління присвячено праці багатьох вітчизняних та 
закордонних учених, проте пропоновані ними системи – предикативне керування 
(K.J. Astrom , C.B. Brosilow, Е.Л. Еремин, В.В. Денисенко), мінімаксне керування на 
основі Н2- або Н∞-норми (E. Mosca, L. Pandolfi,  E. Zafiriou, Н.Д. Егупов, Б.Т. Поляк, 
П.С. Щербаков) – ефективні лише за чітко визначених параметрів об’єкта. 

Ріст енергоспоживання та постійне подорожчання енергоносіїв зумовлює 
необхідність політики енергозбереження. Перспективним способом підвищення 
енергоефективності теплоенергетичних систем є удосконалення систем 
автоматизації керування об’єктами виробництва, розподілу та споживання теплової 
енергії  з використанням сучасних методів теорії керування, яка з початку 80-х років 
отримала значний розвиток в області робастного керування динамічними 
системами, що функціонують в умовах невизначеності різного характеру. Зокрема, 
теорію робастності розвинуто у працях таких науковців, як G. Zames, M.J. Grimble, 
D.C. Mcfarlane, M. Morari, E.G. Dahlin , R.D. Braatz, R. Vilanova, Н.Н. Куссуль, 
А.П Курдюков, Н.М. Луцька, К.А. Пупков, В.Я. Ротач.  

Одним з основних теплоенергетичних устаткувань є прямоточний котлоагрегат. 
Умови його роботи пов’язані зі зміною навантаження, частими і неконтрольованими 
збуреннями, значними запізненнями в каналах управління, змінами виду та якості 
палива. У таких умовах стандартні системи автоматичного регулювання значно 
погіршують проектну якість функціонування, а інколи навіть втрачають стійкість. 
Це зумовлено структурною та алгоритмічною недосконалістю штатних систем. 

Таким чином, актуальним науковим завданням є розробка автоматичних 
систем, алгоритми яких реалізують, поряд з іншими, функцію гарантованого 
дотримання встановлених регламентом гранично допустимих значень змінних та 
забезпечують зручну реалізацію розробленої системи на промислових контролерах у 
нових складних умовах роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана на кафедрі автоматизації теплоенергетичних процесів НТУУ «Київський 
політехнічний інститут» за Державним замовленням на науково-дослідну роботу за 
темами: «Підвищення ефективності та надійності функціонування устаткування 
ТЕС та малої енергетики в змінних режимах експлуатації» (номер держреєстрації 
0112U001751), «Розробка засобів із продовження надійної та економічної 
експлуатації енергогенеруючих об’єктів у маневрених режимах» (номер 
держреєстрації 0114U000564). 

У зазначених науково-дослідних роботах автор брав участь як виконавець. 
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Мета дослідження полягає у підвищенні якості та надійності роботи водо-
парового тракту котлоагрегата шляхом розробки робастної системи керування його 
тепловими режимами в умовах зміни параметрів устаткування.  

Для досягнення поставленої мети виконано такі завдання: 
- аналіз невизначеностей та їх впливу на динамічні властивості окремих 

контурів регулювання; 
- аналіз існуючих способів керування інерційними об’єктами з запізненням зі 

змінними параметрами; 
- дослідження динамічних властивостей ділянок водо-парового тракту 

котлоагрегата як об’єктів керування, ідентифікацію та побудову 
математичних моделей; 

- розробку структури регулятора з внутрішньою моделлю на основі Н∞-норми 
передавальної функції замкнутої системи;  

- визначення залежності основних показників якості функціонування системи 
від параметрів Н∞-ІМС-регулятора; 

- дослідження меж робастності системи з отриманим регулятором; 
- розробку методики налаштування систем керування з Н∞-ІМС- регулятором 

для інерційних контурів зі змінними параметрами; 
- технічну реалізацію АСК на промисловому обладнанні. 

Об’єкт дослідження – процес автоматизованого керування інерційними 
контурами водо-парового тракту прямоточного парового котла. 

Предмет дослідження – системи автоматичного регулювання інерційних ділянок 
прямоточного котлоагрегата ТЕС, що працює у змінних режимах. 

Методи дослідження. У роботі застосовано теоретичні основи теплоенергетич-
них процесів та автоматизації, методи ідентифікації, метод оптимального 
параметричного синтезу, методи дослідження робастної стійкості і якості, а також 
методи імітаційного комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. У ході виконання поставлених 
завдань отримано нові наукові результати: 
- уперше розроблена система керування інерційними ділянками водо-парового 

тракту котла з використанням регулятора з внутрішньою моделлю на базі Н∞-
норми замкненої системи для досягнення робастної стійкості і якості; 

- уперше обґрунтовано доцільність використання регуляторів із внутрішньою 
моделлю з двома ступенями свободи для забезпечення потрібної якості 
функціонування по каналах завдання та збурення для контурів керування 
котлоагрегата; 

- доведена можливість забезпечення робастної якості системи керування за 
визначеним показником при зміні параметрів об’єкта у встановлених межах; 

- удосконалено метод налаштування регулятора з внутрішньою моделлю, який для 
робастної системи гарантує виконання поєднання заданих технологічним 
регламентом значень показників якості в змінних умовах роботи обладнання; 

- отримало подальший розвиток застосування регуляторів із внутрішньою моделлю 
для забезпечення робастної стійкості і якості в системах з об’єктами без 
самовирівнювання та каскадних системах. 



 3 
 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи 
полягає в тому, що в результаті застосування ІМС-регулятора на базі Н∞-норми 
замкненої системи отримано робастну систему, яка забезпечує задану якість 
керування в змінних умовах роботи обладнання. На підставі одержаних в дисертації 
структур Н∞-ІМС-регулятора та досліджених залежностей основних показників 
якості функціонування системи від параметрів його налаштування, створено 
програму вибору налаштувань Н∞-регулятора, які для робастної системи 
гарантовано забезпечують потрібний показник якості або їх комбінацію. Розроблена 
прикладна бібліотека функціональних блоків, що дозволяє застосовувати регулятори 
із внутрішньою моделлю в реальних системах керування інерційними об’єктами з 
запізнюванням для забезпечення робастної якості. 

Розроблені структурні рішення, алгоритми керування та їх реалізація на 
контролерній техніці використані при модернізації АСУТП парового котла 
Трипільської ТЕС, що підтверджено відповідним протоколом.  

Результати роботи також використані у навчальному процесі кафедри 
автоматизації теплоенергетичних процесів НТУУ «КПІ» в дисципліні 
«Автоматизація теплоенергетичних процесів» у вигляді лабораторних робіт. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи висвітлено й 
обговорено на 9 наукових конференціях: Міжнародній конференції з автоматичного 
керування «Автоматика - 2013» (Миколаїв, 2013); Міжнародній конференції з 
автоматичного керування «Автоматика - 2014» (Київ, 2014); Міжнародній 
конференції з автоматичного керування «Автоматика - 2015» (Одеса, 2015);  I 
Міжнародній науково-технічній конференції «Автоматизовані системи управління 
технологічними процесами АЕС і ТЕС» (Мінськ, Білорусь, 2015); ІХ, Х, ХI, ХІІ та 
ХІІІ міжнародній конференції «Сучасні проблеми наукового забезпечення 
енергетики» (м. Київ, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), а також на наукових семінарах 
кафедри АТЕП Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут». 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертаційної роботи, 
винесені на захист, автор отримав самостійно. Особистий внесок дисертанта в 
публікаціях, виконаних у співавторстві: синтез робастної системи з регуляторами із 
внутрішньою моделлю для керування контурами теплоенергетичних об’єктів [1, 5, 
8, 12, 13]; обробка, аналіз та розрахунок отриманих результатів [2, 3, 4, 14]; 
застосування алгоритму синтезу Н∞-керування, розрахунок отриманих результатів 
[6]; постановка та вирішення задач, пов’язаних з синтезом робастного Н∞-
регулятора [10, 11]. 

Публікації.  За результатами дослідження опубліковано 14 друкованих праць, 
зокрема 6 статей у наукових фахових виданнях (з них 2 статті у виданнях іноземних 
держав, одне з яких входить до міжнародної наукометричної бази Scopus, та 2 статті 
у виданнях України, які включені до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus) і 8 тез доповідей на науково-технічних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел зі 101 найменування, 2 
додатків. Повний обсяг дисертації – 152 сторінки. Основний текст роботи викладено 
на 138 сторінках, враховуючи 50 рисунків та 12 таблиць.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи з точки зору важливості синтезу 
робастних регуляторів для автоматичних систем регулювання теплоенергетичними 
об’єктами. Сформульовано мету та завдання дослідження. Визначені наукова 
новизна та практичне значення одержаних результатів. Описано їх апробацію, 
вказано кількість публікацій. 

У першому розділі проаналізовано проблеми керування прямоточним 
котлоагрегатом. З погляду керування він є сукупністю складних взаємопов’язаних 
процесів, що мають велику кількість контрольованих та неконтрольованих збурень з 
підвищеними вимогами до якості регулювання. У прямоточному котлі тісно 
пов’язані регулювання теплового та матеріального балансів.  

Одним із основних завдань регулювання для прямоточних котлів є підтримка 
температурного режиму водо-парового тракту від його початку до першого 
регульованого вприску. Температурний режим первинного тракту, що 
характеризується температурою пари, залежить від витрати води й палива. Крім 
того, є ряд невизначеностей, які виникають при роботі основного обладнання 
котлоагрегата.  

Загальні причини, через які модель реальної фізичної системи завжди буде 
неточною, такі: наявність шуму при ідентифікації та контролі; невраховані під час 
ідентифікації та контролю збурення на об’єкт; складність та взаємопов’язаність 
контурів керування; нелінійності об’єкта, що виявляються при великих відхиленнях 
від фіксованих робочих точок або в околиці робочої точки (наприклад, гістерезис); 
зміни режимів роботи. Останнім часом значно збільшився вплив збурень, 
пов’язаних зі змінами якості та сортності палива, що використовується для 
твердопаливних котлоагрегатів. Крім того, суттєву варіацію параметрів об’єкта 
спричиняє і зміна навантаження котлоагрегата, яка відбувається неперервно 
протягом доби і має стохастичний характер. При переході на нове навантаження 
котла змінюється і теплове навантаження топки, що впливає на динамічні 
характеристики котлоагрегата.  

Відомі декілька способів керування об’єктом з непостійними параметрами, а 
саме: 

 табличне керування – дискретне налаштування за ознаками, що 
характеризують зміну властивостей об’єкта керування. Недоліками такого методу є: 
а) великі витрати на попередню ідентифікацію, необхідну на складання таблиці; 
б) потреба вирішення проблеми безударного переходу з одного режиму на інший; 
в) погіршена якість керування при підході до границі режиму; г) неможливість 
переходу на інший режим налаштувань регулятора при збуреннях і змінах, які не 
враховані при формуванні таблиці налаштувань. Таким чином, табличне керування 
коефіцієнтами регулятора варто використовувати тоді, коли заздалегідь відомі види 
та величини збурюючих факторів, які до того ж можна виміряти.  

 адаптивне керування – зміна структури системи керування або її параметрів 
при зміні режимів роботи обладнання, його складу, а також при виникненні 
обмежень.  Використання в САР алгоритмів адаптації, які забезпечують у процесі 
роботи об’єкта налаштування алгоритмів регулювання, хоч і дозволяють вирішити 
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ряд задач, проте мають деякі недоліки. Основний із них полягає в тому, що під час 
перехідних процесів в контурі самоналаштування якість основних контурів САР 
знижується, що призводить до порушення технологічного регламенту і може 
спровокувати виникнення аварійної ситуації. А це неприпустимо на важливих 
контурах котлоагрегата. 

 робастне керування – побудова схем керування, які малочутливі до зміни 
властивостей об’єкта керування.  

Для підтримки належного температурного режиму котла доцільно застосувати 
робастну систему, яка забезпечує необхідну якість керування навіть при суттєвих 
невизначеностях в характеристиках об’єкта керування та неконтрольованих 
зовнішніх збуреннях. 

Серед відомих структурно-алгоритмічних рішень для інерційних об’єктів з 
запізнюванням можна виділити: предиктор Сміта – використовується для об’єктів з 
великим запізнюванням, але дуже чутливий до його варіацій; предикативний ПІ-
регулятор (ППІ) – є модифікацією предиктора Сміта, погано відпрацьовує по каналу 
збурення-вихід і також чутливий до змін запізнювання; мінімаксне керування – 
керування на основі Н2- або Н∞-норми, яке в реальних умовах є досить складною 
математичною задачею; регулятор з внутрішньою моделлю керування (ІМС), який 
передбачає використання моделі об’єкта керування в структурі самого регулятора, 
що дає змогу налаштувати робастність незалежно від параметрів регулятора.   

Проте, класичні методи налаштування регуляторів ефективні в основному на 
"зручних" об’єктах керування, тобто таких, які описуються математичними 
моделями з високою достовірністю, мають гарну керованість (невелике відношення 
τ/Т), характеризуються стабільністю режимів, зазнають чітких й однозначних 
збурень, не мають обмежень. У цьому сенсі доцільно поєднати ідею ІМС з 
використанням методу Н∞-норми замкненої системи. Це дозволить синтезувати 
систему, яка, орієнтуючись на "найгірший" режим роботи, гарантує однозначну 
стійкість і при цьому шляхом вибору параметрів налаштувань регулятора надасть 
системі потрібної, наперед визначеної якості функціонування. 

На основі проведеного аналізу визначено завдання дослідження, які полягають 
у синтезі робастної автоматичної системи керування інерційних контурів 
котлоагрегата та дослідженні її функціонування під час зміни параметрів об’єкта 
при впливі невизначеностей. 

Другий розділ присвячений розробці динамічних моделей інерційних 
контурів керування котлоагрегату та обґрунтуванню вибору критерію оптимізації. 

При описі моделей технологічних параметрів ТЕС, зокрема котлоагрегату, 
структура моделей динаміки може бути різною. На практиці частіше віддають 
перевагу моделі низького порядку. Тому для подальшого синтезу регулятора з 
внутрішньою моделлю розглянемо модель об’єкта, яка представлена у вигляді  

( ) ( ) ( )1 1
s

o
kW s e

Ts Ts
τ

α
−=

+ +
 (1) 

де k – коефіцієнт передачі, Т – головна стала часу, α – відношення сталих часу 
( )0 1α≤ ≤ , τ – час запізнення. 

Модель (1) при α =  0 описує об’єкти першого порядку з запізненням; при 
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( )0 1α< <  – об’єкти другого порядку з запізненням; при α = 1 – об’єкти з парними 
коренями. 

Для вирішення задачі параметричної ідентифікації використано  
експериментальні дані, отримані на котлоагрегаті енергоблоку № 2 Трипільської 
ТЕС. За результатами експерименту були отримані перехідні характеристики 
об’єкта керування при максимальному (300 МВт) та мінімальному (225 МВт) 
навантаженнях котла для різних контурів температурного тракту: температури 
нижньої радіаційної частини (НРЧ), верхньої радіаційної частини (ВРЧ). 

У результаті виконаного усереднення значень даних, їх фільтрації та 
апроксимації з мінімізацією інтегрального критерію визначені наступні моделі для 
досліджуваних контурів.  

Температура НРЧ описується передавальною функцією 1-го порядку з 
запізненням: 

( ) ( )1
нрчsНРЧ

НРЧ
НРЧ

kW s e
T s

τ−=
+

, (2) 

де коефіцієнти моделі змінюються залежно від навантаження: 
300 300 300

225 225 225

0,2 475 11
%

0,4 168 19
%

НРЧ НРЧ НРЧ

НРЧ НРЧ НРЧ

СkТ с с
ВМ
СkТ с с
ВМ

τ

τ

= = =

= = =





 

Температура ВРЧ описується передавальною функцією 2-го порядку з 
запізненням: 

( ) ( )2 11 1
ВРЧsВРЧ

ВРЧ ВРЧ ВРЧ

kW e
T s T s

τ−=
+ +

, (3) 

де коефіцієнти моделі змінюються залежно від навантаження: 
300 300 300 300

2 1

225 225 225 225
2 1

1,1 150 145 14
%

2,95 140 50 26
%

ВРЧ ВРЧ ВРЧ ВРЧ

ВРЧ ВРЧ ВРЧ ВРЧ

СkТ с Т с с
ВМ

СkТ с Т с с
ВМ

τ

τ

= = = =

= = = =





 

Перевірку адекватності отриманих моделей об’єкта керування здійснено 
шляхом визначення значення основних статистичних коефіцієнтів, які 
характеризують адекватність моделі в межах певного довірчого інтервалу.  

 
Коефіцієнт 

Модель  дисперсія 
коефіцієнт 
множинної 

детермінації 

показник якості 
кореляції 

корінь 
середньоквадра-
тичної помилки 

модель tНРЧ 225 0,08941 0,9458 0,9447 0,03021 

модель tНРЧ 300 0,04367 0,9394 0,9386 0,01772 

модель tВРЧ 225 0,0973 0,996 0,9959 0,064 

модель tВРЧ 300 0,0994 0,9438 0,9426 0,02828 
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Оскільки для усіх досліджуваних величин розрахункові значення 
статистичних коефіцієнтів не перевищують 10% від оптимуму, то можна зробити 
висновок про правомірність опису динаміки роботи ділянок водо-парового тракту 
котла у вигляді послідовного сполучення інерційних ланок 1-го або 2-го порядку і 
транспортного запізнення. 

Одним зі складних факторів у процесі проектування є аналітичне 
використання часу запізнення. Це ірраціональний термін з математичної точки зору. 
Тим не менш, він може бути апроксимований раціональною передавальною 
функцією з використанням розкладання в ряд Тейлора або Паде.  

Існує велика кількість критеріїв якості (прямі, частотні, інтегральні), проте 
немає універсального, який б постійно задовольняв усіх розробників та користувачів 
систем керування. Загальні підходи робастного управління процесом базуються на 
основі оптимізації інтегрального квадратичного критерію (ISE). Однак, в основі 
синтезу за ISE-критерієм в першу чергу покладені не практичні вимоги, а 
математичні зручності. Крім того, його використання, як відомо, призводить до 
підвищеної коливальності.  

З огляду на можливі невизначеності, для побудови робастної системи 
вважаємо доречним застосування Н∞-теорії керування. Тоді невизначеність моделі 
штучно зводиться до входу об’єкта у вигляді збурення. На наступному етапі 
вирішується завдання мінімізації Н∞-норми передавальної функції щодо помилки, 
чинної на вході об’єкта збурення. Це дає змогу зменшити залежність контрольованої 
величини від невизначеності моделі, яка формує збурення, а отже, зменшити 
чутливість системи до впливу невизначеності. Крім того, системи керування, 
отримані з мінімізацією інтегрального квадратичного критерію, за критерієм 
чутливості значно поступаються системам, отриманим при мінімізації Н∞-сигналу 
помилки. 

У третьому розділі розроблено структури локальних систем керування 
прямоточного котлоагрегата з використанням Н∞-ІМС-регуляторів. Отримано 
способи налаштування регуляторів, показана їх робастна робота та наведені 
залежності основних показників якості функціонування системи від параметрів 
налаштування регулятора. 

Система управління з використанням внутрішньої моделі керування (ІМС – 
Internal model control) може бути представлена у наступному вигляді. 

 
 

Рис. 1. Система управління з використанням внутрішньої моделі 
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де Woб – номінальний об’єкт, Wo – модель об’єкту, Wр – регулятор зворотного 
зв’язку, Q – регулятор системи з внутрішньою моделлю, r – завдання, у – вихід 
системи, d – зовнішнє збурення, u – вихід регулятора, e – сигнал неузгодження. 

Згідно з ІМС-теорією всі стійкі регулятори можуть бути виражені як 

)()(1
)()(

sQsW
sQsW

o
р −

=
  

(5) 

де Q(s) є стійкою передавальною функцією.  
Причому стійкість замкнутої системи визначається тільки стійкістю Q(s). 

Більшість проблем синтезу полягає у тому, що для об’єкта Woб необхідно 
синтезувати регулятор Wр так, щоб замкнена система була внутрішньо стійкою і її 
вихід забезпечував задані показники якості. Ця процедура значно ускладнюється, 
коли стійкість і якість розглядаються одночасно. З параметризацією (5) їх можна 
розмежувати: спочатку знайти всі стабілізуючі Wр з точки зору стійкості 
передавальної функції Q, а потім шукати оптимальні Wр серед стійких регуляторів. 

Візьмемо за критерій оптимальності min || ( ) ( ) ||vW s S s ∞ , де Wv(s) є деяка вагова 
функція. Якщо на вхід системи подається стрибкоподібне збурення, тобто d(s)=1/s, 
то вагова функція може бути прийнята як Wv(s) = 1/s.  

Розглянемо модель об’єкта (1) при α=0, тоді маємо: 
( )

1
so

o
o

KW s e
T s

τ−=
+

  (6) 

За допомогою апроксимації ланки запізнювання рядом Паде першого порядку 
e-τs ≈ (1-sτ/2)(1+sτ/2) модель (6) може бути записана як 

1 2( )
( 1)(1 )2

o o
o

s
W s K

T s s

τ

τ
−

≈
+ +

  
 

Для стійкості системи Wv(s)S(s) повинна не мати полюсів в правій 
напівплощині. Отже, отримаємо 

[ ] [ ]
Re 0

|| ( ) ( ) || || ( ) 1 ( ) ( ) || su p| ( ) 1 ( ) ( ) |v v o v o
s

W s S s W s W s Q s W s W s Q s∞ ∞
>

= − = −    
Wo(s) має нуль при s = 2/τ у правій напівплощині, тобто s = 2/τ є її внутрішньою 

точкою. Відповідно 

[ ] [ ] 2/
Re 0
su p| ( ) 1 ( ) ( ) | | ( ) 1 ( ) ( ) |

2v o v o s
s

W s W s Q s W s W s Q s τ
τ

=
>

− ≥ − =  (7) 

Для вирішення цього рівняння потрібно враховувати наступні обмеження:  
1. Для того, щоб регулятор міг бути фізично реалізованим, Q(s) повинна бути 

правильно визначеною. 
2. Q(s) мусить бути внутрішньо стійкою.  
3. Для того, щоб отримати кінцеву Н∞-норму, Q(s) має задовольняти умові: 

0 0
lim ( ) lim[1 ( ) ( )] 0os s

S s W s Q s
→ →

= − =    
Одночасне врахування цих обмежень досить складне. Щоб отримати регулятор, 

який надає замкнутій системі заданих властивостей, слід, по-перше, ослабити 
вимоги правильності визначеності і знайти деяке оптимальне Qopt(s). Правильно 
визначена Q(s) може бути отримана шляхом фільтрації Qopt(s) на високих частотах. З 
(7) маємо, що мінімум || ( ) ( ) ||vW s S s ∞  є τ/2. Це дає наступне єдине оптимальне рішення: 
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( )
( ) ( 1)(1 )2 2
( ) ( )

v o
opt

v o o

W s T s s
Q s

W s W s K

τ τ− + +
= =

  
 

Qopt(s) є неправильно визначеною, оскільки порядок чисельника більший за 
порядок знаменника, тому має бути введено фільтр. Виберемо фільтр 2-го порядку 
наступної структури: 

2

1( )
( 1)

F s
sλ

=
+

   

де λ є додатнім дійсним числом. Фільтр не повинен порушувати обмеження 
асимптотичної стійкості: 

0
lim[1 ( ) ( ) ( )] 0o opts

W s Q s F s
→

− = . Тоді субоптимальна Q(s), яка 
фізично реалізується, є 

2

( 1)(1 )2( ) ( ) ( )
( 1)

o
opt

o

T s s
Q s Q s F s

K s

τ

λ

+ +
= =

+

 

Отже, регулятор, описаний у (5), визначається як 

2 2

( 1)(1 )( ) 1 2( )
1 ( ) ( ) (2 )2

o
p

o o

T s sQ sW s
W s Q s K s s

τ

τλ λ

+ +
= =

− + +

 
(8) 

Важливо, що регулятор має лише один регульований параметр (λ), який також є 
єдиною часовою константою номінальної передавальної функції замкненої системи. 
Тут λ становить параметр, який тісно пов’язаний з критеріями якості. Збільшення λ 
призводить до покращення робастності, але погіршуються показники якості 
функціонування системи, передусім – швидкодія. Зменшення λ, навпаки, покращує 
показники якості, але погіршує робастність. Таким чином, λ виступає показником 
ефективності або мірою якості. Цей параметр може бути використаний для 
процедури знаходження компромісу між якістю керування та робастною стійкістю 
замкненої системи. 

Такий H∞-ІМС-регулятор можна привести до вигляду стандартного ПІД-
регулятора  

1( ) 1
1p

ПІД d
p

i f

T sW s k
T s T s

 
= + +  + 

 
(9) 

тоді його параметри можуть бути безпосередньо розраховані за допомогою 
параметрів об’єкта як 

2

; ; ;2 22 (2 )2 2

o i
f i o f d f p

i o

T TT T T T T T k
T k

λ ττ
τ τλ λ

= = + − = − =
+ +

  

Розглянемо модель об’єкта (1) при 0<α<1. У цьому випадку маємо модель 
другого порядку з запізненням.  Скориставшись апроксимацією запізнення у вигляді 
ряда Тейлора 1-го порядку і застосувавши аналогічний алгоритм синтезу, отримуємо 
H∞-ІМС-регулятор вигляду 

( ) ( )
( )

2 1
2 2

1 11
2p

o

T s T s
W

K s sλ λ τ
+ +

=
+ +

 
(10) 

Регулятор (10) може бути приведений до структури (9). Тоді його параметри 
визначатимуться як 

2
2

1; ; ;
2 (2 )

i
f i f d f p

i o

T TT T T T T T k
T k

λ τ
λ τ λ τ

= = − = − =
+ +
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Оскільки енергоблоки ТЕС працюють в умовах значних внутрішніх збурень та 
постійних змін навантаження, важливо не тільки забезпечити потрібну реакцію на 
збурення, а й одночасно досягти покращення якості перехідних процесів по каналу 
завдання-вихід. Для цього доцільно використати систему керування з регулятором з 
внутрішньою моделлю та двома ступенями свободи, яка дасть змогу отримати 
незалежне забезпечення якості процесів по окремих каналах (завдання та збурення). 

 
а)   

Qr – стійкий регулятор для відпрацювання завдання; 
Qd – стійкий регулятор для компенсації збурень. 

 
б)  

Рис. 2. Система управління зі зворотнім зв’язком 
а – класична структура; б – структура, приведена до системи зі зворотним зв’язком 
 

У результаті синтезу такої системи отримано два параметри налаштування: λd – 
для регулятора збурення і λr – для регулятора завдання.  

 
Тип регулятора 

Порядок  
моделі об’єкта 

По завданню По збуренню 

1-й ( )
( )

2

2

1
1

dr
r

d r

sQW
Q s

λ
λ

+
= =

+

 ( )

2 2

1 1
1 2

1 2
2

o
d

d
d o o

d d

T s s
QW
Q W K s s

τ

τλ λ

 + + 
 = =

−  + + 
 

 

2-й 
( )
( )

2

2

1
1

d
r

r

s
W

s
λ
λ

+
=

+

 ( ) ( )
( )

2 1
2 2

1 11
2d

o d d

T s T s
W

K s sλ λ τ
+ +

=
+ +

 

Наближена модель не зовсім точно описує оригінальний об’єкт, тому є 
імовірність, що регулятор, який стабілізує наближену модель, не зможе 
стабілізувати реальний об’єкт. Використання міри якості уможливлює вирішення 
виниклої проблеми. Для цього наближена модель розглядається як реальний об’єкт, 
а помилка апроксимації вважається невизначеністю. Наявність похибки наближення 
встановлює нижню межу λгр. Поки міра якості більша, ніж нижня межа, замкнута 
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система стійка. У результаті проведених експериментальних досліджень 
установлено значення λгр=0,1τ. 

Розроблена наступна методика налаштування робастного регулятора, щоб 
система мала значення обраного показника якості не гірше заданого при всіх 
невизначеностях об’єкта: 

1) розробка регулятора для номінального об’єкта з заданим показником якості; 
2) заміна номінального об’єкта на об’єкт з найгіршим поєднанням параметрів 

(тобто, коефіцієнту передачі об’єкта і часу запізнювання надаються їхні 
максимальні значення); 

3) встановлення такої міри якості, для якої показник якості функціонування 
системи набуває гранично допустимого значення. 
Отже, спроектувавши робастний регулятор (8) або (10), за допомогою 

процедури зміни λ можна досягти потрібної якості за прямим показниками якості 
функціонування (ПЯФ), поєднання яких дуже важливе і зрозуміле для інженерів-
практиків. 

На рис. 3 представлені залежності основних прямих показників якості від 
параметра λ, який забезпечує оцінку якості. Видно, що перерегулювання σ, ступінь 
затухання ψ,  час підйому tп і час регулювання Тр однозначно залежать від λ/τ. Інші 
показники якості також пов’язані з λ/τ однозначно.  

Задаючи бажаний показник якості, можна визначити відповідний параметр 
налаштування λ, відразу оцінити інші прямі ПЯФ і, за потреби, скоригувати вибір. 
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Вплив міри якості на динамічне відхилення по 
каналу збурення 

Вплив міри якості на час регулювання по 
каналу збурення 

  
Рис. 3. Залежності основних показників якості функціонування системи від 

параметра λ 
Шляхом моделювання систем з об’єктами 1-го та 2-го порядків та Н∞-ІМС-

регуляторами з одним та двома ступенями свободи були отримані залежності 
основних показників якості функціонування системи від міри якості регулятора. Їх 
можна наводити в аналітичному або графічному вигляді, що для об’єкта 1-го 
порядку представлено вище. Проте для об’єктів вищого порядку ці залежності 
значно ускладнюються внаслідок наявності більшої кількості параметрів об’єкта, які 
до всього ще мають взаємний зв’язок. Так, наприклад, на кінцевий показник якості 
буде впливати не тільки коефіцієнт підсилення об’єкта, а ще й відношення 
запізнення до сталої часу. Тому такі залежності важко представити в аналітичному 
вигляді і практично неможливо у графічному, що ускладнює їх застосування. Значно 
простіше у цьому випадку використовувати дані у табличному вигляді з програмним 
управлінням, що полегшує пошук потрібних результатів у масиві даних. У 
результаті моделювання був зібраний масив даних та створена СУБД, яка дозволяє 
підібрати такі параметри налаштувань регулятора, що задовольняють заданим 
параметрам об’єкта та введеним показникам якості функціонування (рис. 4). 
Причому, можна задавати не один вихідний показник якості, а відразу декілька. 
Після введення параметрів об’єкта та задання необхідних показників якості 
функціонування системи програма видає ті налаштування регулятора, які 
задовольняють указаним вимогам. 

 
Рис. 4. Інтерфейс автоматичного підбору параметрів Н∞-ІМС-регулятора 
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Автоматична система керування не може бути абсолютно робастною. Доречно 
говорити лише про її робастність на певному інтервалі невизначеностей, наприклад, 
діапазоні зміни параметрів моделі об’єкта. Окрім того, робастність визначається за 
певним, наперед установленим показником (або показниками) якості 
функціонування, який не повинен виходити за жорсткі обмеження. Одним із 
способів визначення робастності АСК є використання відносного показника 
чутливості. Система вважається робастною, якщо відносний коефіцієнт чутливості 
не перевищує значення одиниці.  

Щоб встановити межі робастності системи з синтезованими регуляторами, були 
проведені дослідження для основних показників якості функціонування системи. У 
результаті отримано допустимі діапазони змін параметрів об’єктів (kо, То і τо), при 
яких система з Н∞-ІМС-регулятором залишається робастною за визначеним 
показником якості. При цьому на остаточні результати впливають як міра якості 
регулятора λ, так і ступінь складності керування об’єктом – відношення τ/Т. 
Загальний висновок, який можна зробити з цих досліджень, свідчить про те, що 
система з Н∞-ІМС-регулятором залишається робастною за більшістю показників 
якості в діапазонах змін параметрів об’єкта не менше, ніж на 50% від номінального. 

Для досліджуваних ділянок водо-парового тракту котлоагрегата були проведені 
моделювання роботи систем керування при різних режимах теплового навантаження 
котлоагрегату. Результати моделювання представлені на рис. 5. 

 
 при навантаженні 300 МВт при навантаженні 225 МВт 
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Рис. 5. Перехідні процеси по каналах завдання і збурення при ступінчастому впливі 

у двох режимах навантажень: 
а) максимальному 300 МВт; б) мінімальному 225 МВт 

 
У четвертому розділі розглянуто реалізацію програмно-апаратної системи 

керування з використанням відомостей про характеристики об’єкта керування на 
базі програмованого логічного контролеру. Наведено методики налаштування 
запропонованої системи.  

Розроблена прикладна бібліотека функціональних блоків для контролерів, що 
дозволяє застосовувати регулятори із внутрішньою моделлю управління в реальних 
системах керування. Зручність, простота та інтуїтивна зрозумілість бібліотеки 
зменшує час розробки програмного забезпечення для контролерів систем керування. 
Принцип відкритості програмного коду забезпечує простоту при перенесенні 
розробленої бібліотеки на контролери інших виробників. Розроблений комплекс 
керування можна використовувати як систему керування, що працює в 
автоматизованому режимі.  

Удосконалено каскадну систему регулювання температури перегрітої пари 
шляхом використання у випереджаючому та інерційному контурах Н∞-ІМС-
регуляторів. Їх застосування дозволило отримати робастну систему керування, що 
сприяє покращенню якісних показників (зменшення часу регулювання на 52% та 
динамічного відхилення на 23%), посиленню надійності роботи агрегатів 
енергоблоку та підвищенню енергоефективності внаслідок зменшення витрат 
охолоджувальної води на регулювання. Це позитивно впливає на стан труб 
пароперегрівача та лопаток турбіни, а отже, уможливлює збільшення міжремонтних 
інтервалів. 



 15 
 

Проаналізовано причини економічної ефективності впровадження систем з Н∞-
ІМС-регулятором. Основними складовими економічного ефекту стали збільшення 
надійності роботи обладнання та збільшення терміну служби поверхонь нагріву. 

ВИСНОВКИ 

У роботі вирішена наукова задача, суть якої полягає у вдосконаленні систем 
автоматичного керування теплоенергетичними об’єктами шляхом застосування 
простих і водночас надійних робастних регуляторів з внутрішньою моделлю на 
основі Н∞-норми замкненої системи.  

1. Проведений аналіз проблем керування інерційними контурами водо-парового 
тракту котла доводить доцільність використання для них структур регуляторів 
з внутрішньою моделлю на базі Н∞-норми замкненої системи з огляду на те, 
що такий регулятор, орієнтуючись на "найгірший" режим роботи об’єкта, 
гарантує стійкість системи і приводить до показників якості функціонування 
не гірше заданих. 

2. На основі отриманих експериментальних даних побудовано динамічні моделі 
інерційних контурів регулювання температурного режиму водо-парового 
тракту у вигляді передавальних функцій, які враховують зміни параметрів 
об’єкта на всьому робочому діапазоні навантажень котлоагрегата. 

3. Розроблено методику налаштування Н∞-ІМС-регулятора для об’єктів зі 
змінними параметрами з одним та двома степенями свободи, яка уможливлює 
отримання робастної АСК з гарантуванням заданих, зручних для практики 
показників якості функціонування системи. 

4. Виявлено та формалізовано залежності основних показників якості від 
налаштувань Н∞-ІМС-регулятора, на базі яких складено програму, що 
дозволяє отримати налаштування робастного регулятора, які задовольняють 
висунутим вимогам. 

5. Установлено граничні межі змін параметрів об’єкта, при яких система є 
робастною за заданим показником якості. Визначено, що система з Н∞-ІМС-
регулятором залишається робастною за основними показниками якості в 
діапазонах змін параметрів об’єкта не менше, ніж 50% від номінального. 

6. Моделювання та порівняльний аналіз функціонування систем керування з 
різними регуляторами показали, що застосування методики налаштування 
регулятора з використанням внутрішньої моделі керування на базі Н∞-норми в 
структурах системи керування температурою пари котлоагрегата суттєво 
поліпшує якість перехідних процесів, зокрема, зменшуються динамічне 
відхилення в середньому на 15% та час регулювання на 35%, крім того, 
виконавчий механізм виконує менше число включень, в середньому на 10%. 

7. З огляду на підвищення надійності та економічності обладнання, Н∞-ІМС-
регулятори можуть бути застосовані і в інших контурах керування 
котлоагрегатів. 

8. Виконана апаратно-технічна реалізація розробленої методики налаштування у 
вигляді програмних продуктів на базі промислових контролерів дозволяє 
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забезпечити виконання вимог технологічного регламенту і полегшує процес 
експлуатації системи керування шляхом автоматизованого налаштування 
робастних регуляторів при змінних параметрах котлоагрегату. 

9. Запропоновані рішення впроваджені у складі АСУТП Трипільської ТЕС на 
регуляторах температурного режиму, а також на лабораторному стенді 
кафедри АТЕП.  
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внутрішньої моделі з двома ступенями свободи [Текст] / Ю.М. Ковриго, Т.Г. Баган, 
А.Л. Ущаповський // Східно-європейський журнал передових технологій – Харків. – 
2014. – Том 4 № 11 (70). – С. 4-8. (видання України, включене до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus) 

Розглянуті основні проблеми керування інерційними об’єктами, показана доцільність 
проектування робастних систем керування та їх вдосконалення шляхом налаштування на задані 
показники якості. Запропонована методика синтезу робастного регулятору з двома ступенями 
свободи і показані переваги запропонованих рішень. 

3. Ковриго Ю.М. Методи забезпечення стійкості систем регулювання на базі ПІ- 
та ПІД-регуляторів [Текст] / Ю.М. Ковриго, Т.Г. Баган, О.С. Бунке // Східно-
європейський журнал передових технологій – Харків. – 2013. – Том 3 № 3 (63). – С. 
58-63. (видання України, включене до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus) 

Запропоновані структурні та алгоритмічні рішення побудови робастних систем. На прикладі 
АСР температури пиловугільної аеросуміші проведено імітаційне моделювання перехідних 
процесів для діючого ПІ-регулятора та розрахованих за пропонованими методиками. Виконано 
розрахунок та порівняння основних показників якості функціонування системи.  

4. Ковриго Ю.М. Синтез робастного регулятора для объектов с изменяющимися 
параметрами [Текст] / Ковриго Ю.М., Т.Г.  Баган // Доклады БГУИР: Мінськ, 2015. –  
С.168-171. (іноземне видання) 

Показана доцільність використання Н∞-регулятора з внутрішньою моделлю управління для 
об’єктів зі змінними параметрами, що призводить до отримання робастної системи з наперед 
заданими показниками якості. Доведена можливість забезпечення робастної якості системи 
керування за визначеним показником при зміні параметрів об’єкта у встановлених межах. 

5. Ковриго Ю.М. Методика налаштування Н∞-ПІД регулятора для об’єктів із 
запізнюванням [Текст] / Ю.М. Ковриго, Т.Г. Баган // Наукові вісті НТУУ "КПІ". –
 Київ. – 2013. – № 1. – С. 27-33. 
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Розроблено систему автоматичного регулювання з регулятором з внутрішньою моделлю, який 
синтезовано з використанням критерію оптимальності у якості Н∞-норми замкненої системи. 
Отримано налаштування регулятора для об’єктів з запізнюванням. Доведено, що змінюючи 
параметр налаштування регулятора λ можна досягти бажаного компромісу між потрібними 
показниками якості функціонування системи та робастністю. Запропоновано використання 
такого регулятора для інерційних ділянок водо-парового тракту котла. 

6. Ковриго Ю.М. Математична модель синтезу робастного H∞-регулятора для 
систем керування теплоенергетичними об’єктами [Текст] / Ю.М. Ковриго, 
Т.Г. Баган // Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія. – Вінниця. – 2012. – 
№ 2 (24). – С. 78-83. 

Запропоновано математичну модель синтезу Н∞-регулятора для системи керування 
теплоенергетичного об’єкта. Для реалізації управління теплоенергетичними об’єктами 
застосовано алгоритм синтезу Н∞-керування шляхом 2-Ріккаті підходу, завдяки чому розраховано 
субоптимальний робастний регулятор. Цей алгоритм може бути використаний для аналітичного 
синтезу робастної АСУ. 

7. Баган Т.Г.  Н∞-регулятор з внутрішньою моделлю управління / Т.Г.  Баган // 
Автоматика-2013 : 20-а Міжнародна конференція з автоматичного управління, 
присвячена 100-річчю з дня народження академіка О.Г. Івахненка : тези доп. – 
Миколаїв, 2013. –  С. 44-45. 

Проаналізовано перспективи використання регуляторів з внутрішньою моделлю для керування 
теплоенергетичними об’єктами, досліджено роботу вказаного регулятора у порівнянні з 
типовими структурами. 

8. Ковриго Ю.М. Способи покращення якості для робастних систем з 
регулятором з внутрішньою моделлю управління / Ю.М. Ковриго, Т.Г. Баган // 
Автоматика-2014: Міжнародна конференція з автоматичного управління, 
присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.І. Кухтенка : тези доп. – 
Київ, 2014. –  С.114-115. 

Розглянуто способи покращення якості робастних систем з використанням Н∞-регулятора з 
внутрішньою моделлю управління. Пропонується модифікація Н∞-регулятора, шляхом введення 
додаткового коефіцієнту, що напряму впливає на якість системи керування. 

9. Баган Т.Г. Досягнення робастної якості для об’єктів зі змінними параметрами / 
Т.Г. Баган // Автоматика-2015: Міжнародна конференція з автоматичного 
управління: тези доп. – Одеса, 2015. –  С.38-39. 

Показано використання регулятора з внутрішньою моделлю керування, де в якості оцінки 
взята Н∞-норма замкненої системи, що дозволяє забезпечити задані показники якості перехідних 
процесів, незалежно від неточності моделі або змін параметрів обладнання в процесі роботи. 
Складена програма, яка рекомендує параметри налаштування регулятора для досягнення 
робастної якості. 

10. Баган Т.Г. Синтез грубої системи керування методом Н∞ / Т.Г. Баган, 
В.В. Орел // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: IХ міжнар. 
наук.-прак. конф. асп., маг. і студ. : тези доп. – К., 2011. –  С. 21. 

Розглянуто можливості використання H∞-регулятора. Наведено алгоритм синтезу системи з 
таким регулятором. 

11. Баган Т.Г. Синтез робастного Н∞-регулятора для керування АСУ розрідження 
/ Т.Г. Баган, В.В. Орел // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Х 
міжнар. наук.-прак. конф. асп., маг. і студ. : тези доп. – К., 2012. –  С. 37. 

Запропоновано використання Н∞-регулятора для контуру керування АСК розрідження, 
досліджено роботу системи та особливості її функціонування. Представлено переваги системи з 
Н∞-регулятором. 



 18 
 

12. Баган Т.Г. Налаштування робастного регулятора з внутрішньою моделлю / 
Т.Г. Баган, А.Л. Ущаповський // Сучасні проблеми наукового забезпечення 
енергетики : ХІ міжнар. наук.-прак. конф. асп., маг. і студ.: тези доп. – К., 2013. –  С. 
12. 

Удосконалено метод налаштування регулятора з внутрішньою моделлю, який окрім 
забезпечення стійкості системи, гарантує виконання заданого поєднання оптимальних значень 
показників якості в змінних умовах роботи обладнання. 

13. Баган Т.Г. Синтез робастного регулятора з двома ступенями свободи для 
мінімізації функції чутливості системи керування / Т.Г. Баган, А.Л. Ущаповський // 
Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики : ХІІ міжнар. наук.-прак. 
конф. асп., маг. і студ.: тези доп. – К., 2014. –  С. 129. 

Розглянута можливість використання регулятора з двома ступенями свободи для 
забезпечення робастної стійкості і якості в системах температурного режиму водо-парового 
тракту котла. При цьому досягається незалежність керування по двом каналам управління. 

14. Баган Т.Г. Модифікація регулятора з внутрішньою моделлю / Т.Г. Баган, А.Л. 
Ущаповський // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики : ХІІІ міжнар. 
наук.-прак. конф. асп., маг. і студ.: тези доп. – К., 2015. –  С. 24. 

Розглянуті способи модифікації Н∞-регулятора з внутрішньою моделлю управління з двома 
ступенями свободи для покращення якості керування по каналу збурення. 

 
АНОТАЦІЯ 

Баган Т.Г. Робастне керування інерційними контурами котлоагрегата зі 
змінними параметрами на базі внутрішньої моделі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. – Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2016.  

Дисертацію присвячено підвищенню ефективності функціонування 
прямоточних котлоагрегатів зі змінними режимами роботи шляхом створення 
робастної автоматизованої системи керування. 

У дисертаційній роботі виконано такі завдання: аналіз невизначеностей та 
їхнього впливу на динамічні властивості окремих контурів регулювання; 
дослідження властивостей ділянок водо-парового тракту котлоагрегата та їх 
ідентифікація;  розробку структури регулятора з внутрішньою моделлю на основі 
Н∞-норми передавальної функції замкнутої системи; визначення залежності 
основних показників якості функціонування системи від параметрів Н∞-регулятора; 
дослідження меж робастності системи з отриманим регулятором. 

Запропоновано принципи побудови робастної системи автоматичного керування 
водо-парового тракту котлоагрегата при значній зміні параметрів об’єкта керування 
під час функціонування в режимах зі змінним навантаженням. 

Отримано структуру та методику налаштування Н∞-регулятора, який, окрім 
безумовної стабілізації вихідної величини об’єкта керування на всьому діапазоні 
змін його параметрів, гарантовано забезпечує потрібні, наперед задані прямі та 
частотні показники якості функціонування АСК. 
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Ключові слова: котлоагрегат, змінні параметри, робастність, регулятор з 
внутрішньою моделлю, метод Н∞, методика синтезу, показники якості 
функціонування. 

 
АННОТАЦИЯ 

Баган Т.Г. Робастное управление инерционными контурами котлоагрегата 
с переменными параметрами на базе внутренней модели. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.07 – Автоматизация процессов управления. – Национальный 
технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Киев, 
2016. 

Диссертация посвящена повышению эффективности функционирования 
прямоточных котлоагрегатов с переменными режимами работы путем создания 
робастной автоматизированной системы управления. 

В диссертационной работе решены следующие задачи: анализ 
неопределенностей и их влияния на динамические свойства отдельных контуров 
регулирования; исследования свойств участков водо-парового тракта котлоагрегата 
и их идентификация; разработка структуры регулятора с внутренней моделью на 
основе Н∞-нормы передаточной функции замкнутой системы; определение 
зависимости основных показателей качества функционирования системы от 
параметров Н∞-регулятора; исследования границ робастности системы с 
полученным регулятором. 

Предложено построение робастной системы автоматического управления водо-
паровым трактом котлоагрегата при значительном изменении параметров объекта 
управления при функционировании в режимах с переменной нагрузкой. 

Для прямоточного котлоагрегата проведена идентификация контуров 
регулирования температурного режима водо-парового тракта, получены 
математические модели в виде передаточных функций для диапазона нагрузок от 
225 до 300 МВт. Определено, что параметры основных контуров регулирования при 
изменении нагрузки существенно меняются, что делает нецелесообразным 
применение стандартных законов регулирования для таких объектов. 

Получено структуру и методику настройки Н∞-регулятора, который, кроме 
безусловной стабилизации выходного величины объекта управления на всем 
диапазоне изменений его параметров, гарантированно приводит к нужным, заранее 
заданным прямым и частотным показателям качества функционирования АСУ. 

Показано, что полученный регулятор имеет один параметр настройки, который 
однозначно связан с робастностью и показателями качества функционирования 
системы. Таким образом, изменяя этот параметр можно достичь компромисса между 
робастностью системы и требуемыми показателями качества. Поэтому такой 
параметр можно назвать мерой качества.  

Найдены зависимости основных показателей качества от параметров Н∞-
регулятора, которые сведены в базу данных. Разработана программа, определяющая 
такие настройки регулятора, которые обеспечивают требуемое качество системы 
регулирования. 
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Проведено моделирование и выполнено сравнение переходных процессов для 
систем с Н∞-регулятором и штатных систем на базе ПИД-регуляторов. Приведены 
таблицы показателей качества регулирования, которые показывают возможность 
управления с заданным качеством Н∞-ІМС-регулятором на всем диапазоне 
изменения нагрузки. Результаты работы внедрены на действующем энергоблоке 
Трипольской ТЭС в г. Украинка, а также использованы в учебном процессе на 
лабораторном стенде кафедры АТЕП. 

Ключевые слова: котлоагрегат, переменные параметры, робастность, 
регулятор с внутренней моделью, метод Н∞, методика синтеза, показатели качества 
функционирования. 

 
SUMMARY 

Bahan Taras H. Robust control of the boiler inertial loops with variable 
parameters on the internal model basis. – Manuscript. 

Dissertation for a candidate degree by specialty 05.13.07 – Automation of control 
processes. National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, 
2016. 

This thesis is devoted to the creation of the boiler robust automated control system. 
The thesis highlights the following problems: analysis of uncertainties and their 

impact on the individual regulation loops dynamic properties; study of the water and steam 
tract sections dynamic properties and their identification; develop controller structure with 
internal model based Н∞-norm of a closed system transfer function; determine dependence 
of the main system quality indicators from parameters H∞-controller; research the system 
robustness limits for such controller. 

It is proposed a robust automatic control system construction of the boiler water and 
steam tract with significant control object parameters change during the operation with 
variable load modes. 

Obtained structure and tuning methodology of the H∞-controller, which also stabilize 
the output value of the control object into the whole range of its parameters and leads to 
the desired predefined direct and frequency quality indicators of the control system 
performance. 

Keywords: boiler, variable parameters, robustness, controller of the internal model, 
method H∞, methods of synthesis, indicators of quality of work the system control. 
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